FUKSIOPAS 2019

TERVETULOA TERHOON!
TERHO Ry on Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen yhteiskunta- ja terveystieteiden
opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestö. TERHOon kuuluu sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen,
hoitotieteen laitoksen sekä kansanterveystieteen yksikön (lääketieteen laitoksen) opiskelijoita.
Ainejärjestömme kattaa kuusi pääainetta, joten opiskelijoiden kirjo on laaja. Edustamiamme
pääaineita ovat sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintotiede,
hoitotiede, terveystaloustiede ja terveyden edistäminen.
TERHO Ry:n tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja opiskeluun liittyvissä koulutus- ja
sosiaalipoliittisissa asioissa sekä järjestää tapahtumia ja liikunta-aktiviteetteja. Ainejärjestön jäsenet
viettävät aikaa yhdessä sekä opintojen että vapaa-ajan merkeissä. TERHOn tehtävänä on siis
huolehtia siitä opiskelun toisesta puolesta! Opiskelun tukena jäsenemme voivat järjestää
opintopiirejä ja jakavat kursseihin liittyvää materiaalia keskenään.
TERHO:ssa liikutaan monipuolisesti ravitsemustieteilijöiden kanssa yhteisillä liikuntavuoroilla.
Syksyisin on TERHO-Survivor tapahtuma, jonka teemat on vaihdelleet melonnasta lasersotaan.
Keväällä järjestetään jo perinteeksi muodostunut TERHO-Spring Break Tahkolla. Silloin uudet ja
vanhat opiskelijat pääsevät jakamaan kokemuksiaan opinnoista sekä nauttimaan
ulkoiluaktiviteeteista. TERHO järjestää myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa monenlaista
tapahtumaa vuoden aikana ja toivomme, että lähdette rohkeasti mukaan toimintaan ja
tutustumaan uusiin ihmisiin! Tapahtumissa pääset luomaan verkostoja tulevaisuuttakin ajatellen.

TERHO:n jäseneksi liityt maksamalla 30e jäsenmaksun TERHO ry:n tilille:
FI45 4600 0010 6392 56
Viestikenttään tulee laittaa: oma nimi, pääaine, sähköpostiosoite ja paikkakunta.
Jäsenmaksu kattaa koko opiskeluajan jäsenyyden! Jäseneksi liittyminen kannattaa hoitaa jo
hyvissä ajoin kesän aikana, jotta saat tarvittavan informaation TERHO:n tapahtumista ja toiminnasta
heti opiskelupaikan vastaanotettuasi. Jäsenrekisteriin
kerätyt tiedot ovat vain Terho ry:n toimintaa varten.
Lisätietoja jäsenrekisteristä saa hallitukselta.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi
TERHOlaisten joukkoon!
https://terhory.fi/
Instagram: @terhory / Facebook: TERHO Ry

TERVEHDYS UUSI FUKSI!
Onnittelumme opiskelupaikasta! TERHOn-tuutorit toivottavat teidät tervetulleiksi opiskelemaan
Itä-Suomen yliopistoon. Me tuutorit ollaan vanhempien vuosikurssien opiskelijoita ja valmiina
neuvomaan ja opastamaan teitä. Tyhmää kysymystä ei ole, ja uusia asioita tulee etenkin opintojen
alkuvaiheessa paljon, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä IHAN MINKÄ TAHANSA ASIAN vuoksi.
Aloita hoitamaan asioita jo hyvissä ajoin kesän aikana ja ole yhteydessä oman pääaineen tuutoriin
jos kysyttävää tulee. Pääaine-tuutorit ovat tänä vuonna vain terveyden edistämisen ja hoitotieteen
pääaineilla. Terveystaloustiede, Sosiaali- ja terveyshallintotiede ja Sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallintotieteen fuksit, olkaa yhteydessä hallituksen Elinaan tai Katjaan (yhteystiedot hallituksen
esittelyssä).
TUUTOREIDEN OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE
•
•
•
•
•

•

ILMOTTAUDU yliopistoon https://opintopolku.fi/wp/fi/
Varmista KATTO PÄÄN PÄÄLLE (Kuopion opiskelija-asunnot tarjoaa Kuopas) www.kuopas.fi
HAE OPINTOTUKEA
http://www.kela.fi/kampanja-opintotuki-verkossa
Tilaa OPISKELIJAKORTTI 1.7. alkaen https://www.frank.fi/
Aktivoi UEF-käyttäjätunnus 1.8. alkaen (UEF > Opiskelu > Uudelle opiskelijalle > Yliopiston
käyttäjätunnus)
MAKSA ISYYn jäsenyys ja YTHS-maksu
Tykkää TERHO ry:stä FACEBOOKISSA https://www.facebook.com/TERHOry/?fref=ts

•

Seuraa Terhon Instagramia https://www.instagram.com/terhory/

•
•
•

Liity ainejärjestöömme
https://terhory.fi/home/about/
Liity Terhon fuksit 2019-2020 - Facebook-ryhmään
ILMOTTAUDU Yliopisto-opinnot käyntiin –opintojaksolle Weboodissa (kurssin koodi
1131000)
HAE muoviseen opiskelijakorttiisi LUKUVUOSITARRA (Ylioppilaskunnan kampustoimisto,
Lukema) Mikäli saavut Kuopioon hyvissä ajoin ennen lukuvuoden käynnistymistä, on toimisto usein avoinna

•

•

jo elokuun loppupuolella

•

Lue tämä FUKSIOPAS ja yliopiston UUDEN OPISKELIJAN SIVUT

Jos et välttämättä halua käyttää Facebookia, ilmoittaudu tuutoreille sähköpostilla, niin saat sitä
kautta infoa. Suosittelemme kuitenkin vahvasti Facebookia, koska etäopiskelussa iso osa oman
kurssin kanssakäymisestä ja vertaistuesta on siellä.

Terveisin tuutorinne, Anniina, Henriikka, Noora, Emilia ja Maisa

TUUTORIT 2019-2020

Tuutoreiden yhteystiedot:
Hoitotiede; Maisa maisyli@student.uef.fi Emilia emikat@student.uef.fi
Terveyden edistäminen; Henriikka hensuu@student.uef.fi; Noora
noorri@student.uef.fi; Anniina anniipaa@student.uef.fi

HALLITUS 2019
Hallitukseen voit olla yhteydessä sähköpostitse: terhonhallitus@lists.uef.fi

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Katja Kosonen

Kia Honkanen

katjaek@student.uef.fi

kiaho@student.uef.fi

0400858230

Rahastonhoitaja

Liikuntavastaava

Elina Karhunen

Hanna Hynynen

elinajk@student.uef.fi

hanhy@student.uef.fi

Edunvalvontavastaava

Edunvalvontavastaava

Johanna Närvänen

Maisa Ylitalo

johnar@student.uef.fi

maisyli@student.uef.fi

Viestintä- ja somevastaava sekä sihteeri

PR- ja yhteistyövastaava

Henriikka Suutarinen

Noora Rita

hensuu@student.uef.fi

noorri@student.uef.fi

Tapahtumavastaava

Varajäsen, Terhohuone-vastaava

Vilma Paananen

Hinni Bollström

vilmapa@student.uef.fi

hinnib@student.uef.fi

Hallitus toivottaa kaikki uudet opiskelijat iloisin mielin tervetulleeksi TERHOon! Uudet opinnot ja
opiskelijamaailma tuo tullessaan paljon uutta ja jännittävää. Kannustamme yhdessä tuutoreiden ja
muiden opiskelijoiden kera lähtemään mukaan yhteiseen toimintaan ja kysymään kaikesta mikä
opinnoissa ja opiskelijamaailmassa mietityttää.
Koska TERHO koostuu hyvin eri ikäisistä opiskelijoista, tiedostamme, että vaatimukset
opiskeluelämästä ja opinnoista on moninaisia. Haluamme hallituksena kehittää ainejärjestömme
toimintaa vastaamaan opiskelijoidemme tarpeita. Hallitukseen voi olla yhteydessä oli sitten kyse
ainejärjestön kehittämisideoista, palautteen annosta, opintoihin ja sosiaalisiin asioihin liittyen tai
vaikkapa ihan muuten vaan. ☺ Terho kokoontuu virallisesti syys- ja kevätkokouksessa, tällöin ovet
ovat avoinna kaikille TERHOn jäsenille. Toivomme myös jäsenistön aktiivisuutta niin ideoinnissa,
toiminnan toteutuksessa kuin vuosijuhlatiimin suhteen. Tehdään ainejärjestöstämme yhdessä
oman näköinen!

SYKSYN TAPAHTUMAKALENTERI
TERHO järjestää jäsenilleen erilaisia opiskelijatapahtumia pitkin syksyä ja kevättä. Terho on myös
mukana poikkitieteellisissä tapahtumissa muiden ainejärjestöjen kanssa. Tapahtumiin kannattaa
osallistua, sillä niistä mukaan tarttuu uusia ystäviä ja mahtavia kokemuksia!
Alla alustava lista syksyn tapahtumista. Tapahtumien kellonajat ja paikat tarkentuvat vielä, joten
seuraa ilmoittelua Facebookissa, sähköpostilistallamme ja nettisivuillamme! Facebookista löytää
myös kattavasti muiden ainejärjestöjen järjestämiä poikkitieteellisiä tapahtumia.
Hauskaa tapahtumasyksyä!
2.9. Tutustumisilta (ja starttibileet) klo 18 alkaen jossain keskustan ravintolassa. Tutustu mukavan
illanvieton ja rennon syömisen lomassa uusiin ja vanhempiin opiskelijoihimme, tuutoreihisi sekä
hallitukseemme! Iltaa voi jatkaa makasiiniravintola Albatrossissa, jossa lukuvuosi polkaistaan
käyntiin poikkitieteellisillä starttibileillä!
3.9/4.9 Yhteistä tekemistä Terholaisten kanssa. Ohjelma ja aikataulut tarkentuvat myöhemmin!
5.9. Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus klo 16.30 alkaen. Tässä perinteisessä tapahtumassa
fuksit kokoavat joukkueensa ja kiertävät ympäri Kuopiota suorittaen hulvattomia tehtäviä tutustuen
samalla kaupunkiin. Joukkueilla on tyypillisesti teema-asut ja hauskat nimet. Voittajajoukkueelle on
tietenkin luvassa mainetta ja kunniaa!
Syys-/Lokakuu: Fuksisitsit Viihdemaailma Ilonassa. Sitseillä pääset tutustumaan akateemiseen
pöytäjuhlakulttuuriin poikkitieteellisessä hengessä muiden opiskelijoiden kanssa. Sitseillä on
tyypillisesti joku teema, josta tiedotetaan myöhemmin!
Lokakuu: Terhon ja Retikan kastajaiset. Hauskoissa kastajaisissa uudet fuksimme kastetaan aidoiksi
Terhon jäseniksi yhdessä ravitsemustieteen fuksien kanssa. Ohjelmaa ei etukäteen paljasteta, mutta
hauskaa yhdessäoloa, syömistä ja tutustumista on luvassa!
3.11. Terhon päivän kahvit
Loppusyksy: TERHO–Survivor. Tapahtumapäivä, jossa Terhot kokeilevat jotakin selviytymistä
vaativaa lajia, kuten lasersotaa tai melomista.
Joulukuu: Syyskokous ja pikkujoulut. Syyskokouksessa valitsemme ainejärjestömme uuden
hallituksen vuosittain. Kuka vain TERHO Ry:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää! Pikkujouluissa
puolestaan vietämme iltaa jouluisesti ja jaamme palkintoja ansiokkaille TERHOlaisille.

21.3.2020: Terhon 40-vuotisvuosijuhlat
Tapahtumat jatkuvat entistä vilkkaampina myös keväällä! :-) Lisäksi Terhon ja Retikan yhteisiä
liikuntavuoroja järjestetään viikoittain yliopiston liikuntatiloissa, ja niihin pääset osallistumaan
SYKETTÄ-tarralla (lisätietoa seuraavassa kappaleessa). Vuoroilla pelataan kaikenlaista laidasta
laitaan kävijöiden toiveiden mukaan. Lähde mukaan liikkumaan!

TÄRKEITÄ TOIMIJOITA
ISYY
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta eli tuttavallisemmin ISYY on opiskelijoiden etu- ja
palvelujärjestö, joka toimii molemmilla Itä-Suomen yliopiston kampuksella Joensuussa ja
Kuopiossa. ISYY:n jäseniä ovat kaikki Itä-Suomen yliopistossa ylempää tai alempaa
korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Jäsenyys perustuu lakiin. Myös jatko-opiskelijat voivat
halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan.
Ylioppilaskunnan keskeisimmät tehtävät ovat jäsenten edunvalvonta ja palvelutuotanto. ISYY
järjestää alkoholittomia hengailuiltoja ja muita tapahtumia. Edunvalvontajaoston ja vapaaajanjaoston kokouksiin ovat kaikki tervetulleita. Viikoittain julkaistava Wiikko-Ärsyke kertoo ISYYn
ja kampuksen tapahtumista. Liity sähköpostilistalle http://uutiskirje.isyy.fi/
Yhteystiedot: Yliopistonranta 3, PL 1627, 70211 KUOPIO
jarjestoasiantuntija@isyy.fi
p. 044 576 8419
Kampustoimiston (Lukema, Studentian rakennuksessa) aukioloajat:
Avoinna: Ma, ti, to: klo 10–15, Ke: 12–15, Pe: suljettu

YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden
palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen
yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Jos asut muualla kuin Kuopiossa, voit käyttää
oman asuinpaikkakuntasi YTHS-palveluita.
Yhteystiedot: Niiralankatu 23
70600 Kuopio
www.yths.fi

SYKETTÄ
SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunta on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen
yliopiston Kuopion kampuksen opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntapalvelukokonaisuus. Tarjolla on
viikoittain yli 60 ohjattua ryhmäliikuntatuntia, yli 20 avointa lajivuoroa, opiskelija- ja
henkilöstöryhmien vakiovuoroja, lajikokeiluja, liikuntakursseja sekä trainerpalveluita. Palvelut saat
käyttöösi maksamalla liikuntamaksun.
Nettiosoite: https://sykettä.fi/kuopio/fi/

NYYTI
Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys,
joka on perustettu vuonna 1984. Toimintamme tarkoituksena ja missiona on opiskelijoiden mielen
hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen. Visionamme on olla vaikuttava ja verkostoitunut
opiskelijoiden mielenterveyden edistäjä.
Ryhmächat:

Joka toisena torstaina on Nyyti Chatin aika - chat on paikka yhteiselle ajatusten ja
kokemusten vaihdolle. Ryhmämuotoisenna chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan
arkea ja elämää koskettavista aihepiireistä. Välillä chattaillaan ennalta sovitusta
teemasta, toisinaan keskustelun aihe on vapaa.

Sekasin-chat: Mikäli haluat keskustella kahdenkesken ja nimettömästi mielenterveyden
ammattilaisen tai koulutetun vapaaehtoisten kanssa, se onnistuu Sekasin-chatissa.
Voit jutella mistä tahansa mieltäsi askarruttavasta asiasta tai kysymyksestä. Chat on
auki vuoden jokaisena päivänä.
Chatit löytyvät Nyyti Ry:n nettisivuilta.
Yhteystiedot: puh. 010 235 7520, toimisto@nyyti.fi

KAMPUSKARTTA

AMMATTIJÄRJESTÖT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAKOULUTETUT

FUKSI, LIITTYMINEN LIITTOON KANNATTAA!

Yhteiskunta-alan osaaja, onnea alavalinnastasi!

Tiesitkö, että liittosi on nyt Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, eli tuttavallisemmin YKA?
Tuoreena opiskelijana voit liittyä YKAn jäseneksi vaikka heti! Liitto kokoaa valtio-, yhteiskunta- ja
hallintotieteilijöiden opiskelijat ja valmistuneet yhteen. Opiskelijana kuulut myös Suomen
Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n toiminnan piiriin. Sekä YKA että SYY pyrkivät kasvattamaan
yhteiskunnallisen alan osaajien ammattitaidon arvostusta ja vahvistamaan jäsenistön ammatillista
identiteettiä. Kuulumalla liittoon liityt osaksi isompaa yhteisöä ja turvaat tulevaisuuttasi pääsemällä
lukuisten palveluiden piiriin, joiden tarkoitus on tukea ja sparrata sinua. Liiton kautta myös kuulet
ja opit tulevaisuuden työelämästä asiantuntijoilta, alumneilta ja kanssaopiskelijoilta. Me liitossa
teemme työtä sen eteen, että sinulla on mahdollisimman hyvät edellytykset ja mahdollisuudet
pärjätä työelämässä!

SYY
järjestää
opiskelijarientoja
asiapitoisista
työelämäinfoista,
-seminaareista
ja
työpaikkaekskursioista viihteellisimpiin saunailtoihin ja reissuihin. Itä-Suomen yliopistossa toimii
kaksi SYYn paikallisjärjestöä (SYY-Kuopio ja SYY-Joensuu), joiden toiminnassa on mukana niin
fukseja kuin graduvaiheenopiskelijoita. Tervetuloa mukaan!

Jäsenetuja, jotka kaikki kuuluvat jäsenmaksuun (28 euroa/vuosi, suhteutetaan jäljellä olevaan
vuoteen):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajankohtaista tietoa työelämästä: mihin alalta valmistuneet työllistyvät, mitä taitoja
työelämässä tarvitaan, minkälaista palkkaa tulet saamaan?
Excut työpaikoille, seminaarit, edunvalvonta ja bileet
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkavakuutus kaikille jäsenille!
Lakimiehiltä apua työelämän ongelmiin sekä kesätöissä että opiskelun ohessa
työskennellessä
Urasuunnittelua, mentorointia ja koulutuksia. Saat apua esimerkiksi oman osaamisen
tunnistamiseen ja sanoittamiseen, CV:n ja työhakemuksen laatimiseen ja paljon muuhunkin!
Jäsensivujen kautta näkyvät koulutukset, jotka ovat webinaaritallenteina
Harjoittelu- ja työelämäopas
CV-kuvaus liiton toimistolla
Liiton lomamökit käyttöön jäsenhinnalla
Lisäksi sinulla on pienellä lisämaksulla mahdollisuus kerryttää ansiosidonnaista
työttömyysturvaa minkä tahansa alan töillä jo opiskellessasi - näin sinulla on
työttömyysturva heti valmistuessasi!

Liittyminen osoitteessa www.yhteiskunta-ala.fi. Löydät sivuilta myös lisätietoa jäseneduista.

Liitto
löytyy
myös
Facebookista
www.facebook.com/Yhteiskuntaala,
Instagramista
https://www.instagram.com/yhteiskuntaala/ ja Twitteristä www.twitter.com/Yhteiskuntaala.
Ajankohtaiset blogitekstit ja artikkelit löydät osoitteesta www.uralehti.fi.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut – jotta työelämä tulee tutuksi opintojen alusta lähtien!

Liity omiesi joukkoon, TAJAn jäseneksi!
Mikä Taja?
Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry TAJA on valtakunnallinen
sosiaali- ja terveydenhuollon johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien etujärjestö.
Jäseniämme yhdistää korkea koulutus, joka tuo mukanaan vastuullisen aseman työelämässä.
TAJA:an voit liittyä jo opiskelijana. Kokopäiväisesti opiskelevan (töissä alle 18h/vko) jäsenyys
on ilmainen!
Mitä TAJA tarjoaa sinulle?
TAJA:n jäsenenä käytössäsi ovat täydet edunvalvontapalvelut: virka-ja työehtosopimusten
neuvottelu ja luottamusmiehet (JUKO ry, Yksityisen terveyspalvelualan unioni), lakimiehen
palvelut sekä vastuu-ja oikeusturvavakuutus. Saat Pro terveys –lehden kuusi kertaa vuodessa
ja pääset jäsenten omille nettisivuille. TAJA:n jäsenenä kuulut Akavaan, joka on korkeasti
koulutettujen palkansaajien keskusjärjestö. Akava-yhteisössä edunvalvontaa ohjaavat
koulutustaso ja työntekijöiden asema työelämässä. TAJA myöntää jäsenilleen vuosittain
apurahoja. Lisäksi saat paljon muita jäsenetuja, mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja
lukuisten yhteistyökumppaneidemme palveluita jäsenhintaan, käy tutustumassa osoitteessa
www.jasenedut.fi.
Näin liityt:
1. Mene osoitteeseen www.taja.fi ja tutustu samalla toimintaamme tarkemmin.
2. Klikkaa etusivun vasemmassa reunassa näkyvää Liity jäseneksi!
3. Täytä ja lähetä jäsenhakemus.
4. Saat vahvistuksen toimistosta viikon kuluessa.

TAJA vakuuttaa Sinun parhaaksesi. Yhdessä olemme vahvempia.
Tervetuloa mukaan kasvavaan joukkoomme!

Lisätietoja:
Järjestöasiantuntija Kukka Junno

Katja Kosonen

Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry

Tajan opiskelijoiden vpj

Asemamiehenkatu 4

kts. yht tiedot pj:n kohdalta

00520 Helsinki
Puh. 040 507 3648
kukka.junno@taja.fi

TEHY ry
Tehy on edunvalvontajärjestö, jonka päätehtävänä on valvoa ja parantaa jäsentensä
taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja työympäristöön liittyviä etuja. Jäsentensä etuja
parantaakseen Tehy
•neuvottelee ja sopii virka- ja työehtosopimukset
•antaa ohjeita, neuvoja ja tulkintoja palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa
•hoitaa palvelussuhteisiin liittyviä erimielisyyksiä, sopimusrikkomuksia ja oikeudenkäyntejä
•toimii työyhteisöjen, työsuojelun ja eläkejärjestelmien kehittämiseksi
•tapaa päättäjiä ja tekee aloitteita parantaakseen ammatissa toimimisen edellytyksiä
•tukee ja kouluttaa luottamustehtävissä toimivia
•hankkii ja kokoaa tilasto- ja tutkimustietoa edunvalvontansa tueksi
Tehyyn voivat kuulua kaikki sosiaali- ja terveysalan toisen asteen, ammattikorkeakoulujen
sekä yliopistojen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet. Tehyssä on yli 18 000 opiskelijajäsentä
ja kokonaisjäsenmäärä on huikeat 160 000! Tehy onkin Suomen suurin sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten järjestäytynyt joukko ja siinä sinunkin kannattaa olla mukana.
Jäsenedut
Tehyn opiskelijajäsenet saavat kaikki samat jäsenedut kuin varsinaisetkin jäsenet. Saat
asiantuntija ja oikeudellista apua, jos työsuhdeasioissa tulee ongelmia. Tehyn jäsenilleen
ottamat vakuutukset, mm. vastuuvakuutus ja oikeusapu syyte- ja riitatapauksissa ovat
välttämättömiä vaativissa sosiaali- ja terveysalan töissä, jo työharjoitteluiden ja kesätöiden
aikana! Näitä vakuutuksia et voi ostaa yksityishenkilönä vaan saat ne aina ammattiliiton
jäsenyyden kautta.
Taloudelliset, koulutukselliset ja ammatilliset jäsenedut
•Tehy valvoo mm. työehtosopimusten noudattamista (palkat, lomaoikeudet ym.)
•Työttömyyskassan maksuton jäsenyys ja ansiosidonnainen työttömyysturva
•Luottamusmiesapu työpaikalla jo opiskeluaikana!
•Opintopäiviä ja järjestökoulutusta
•Lainopillinen apu
Tehyn jäsenilleen ottamat vakuutukset
•Ammattihenkilön vastuuvakuutus, joka korvaa asiakkaalle, työnantajalle, työkaverille
mahdollisesti aiheutuneet vahingot
•

oikeusapu, tehyn lakimiehet hoitavat jäsenten mahdolliset riita ja haaste asiat ilman
minkäänlaista omavastuuta tai maksukattoa

•Potilasvakuutus yksinään toimivalle yrittäjäjäsenelle
•Opiskelijajäsenen tapaturmavakuutus
•Järjestövakuutus (Tehyn tapahtumien yhteydessä)
•Tehyläisille vakuutuksia jäsenhintaan IF-vakuutusyhtiöstä
Lue vakuutuksista lisää www.if.fi/tehy . Lisätietoa muista jäseneduista www.tehy.fi
Jos olet terveydenhuoltoalan jatko-opiskelija (sinulla on sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinto
jo olemassa) on jäsenyytesi koko opintojesi ajan myös sinulle maksuton (vaikka tekisit työtä
opintojen ohessa), silloin kuin opintosi on päätoimisia.

ystävällisin terveisin
Hanna Ripaoja
Järjestöasiantuntija
Kuopion aluetoimisto
Tehy ry
hanna.ripaoja@tehy.fi
09 5422 7242

www.tehy.fi
Asioi verkossa: tehy.fi/verkkoasiointi
Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | LinkedIn

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyyn kuuluu 160 000 koulutettua alan
ammattilaista, mm. bioanalyytikoita, ensihoitajia, fysioterapeutteja, hammashoitajia,
kätilöitä, laboratoriohoitajia, lastenhoitajia, lähi- ja perushoitajia, lääkintävahtimestarisairaankuljettajia, mielenterveyshoitajia, osastonhoitajia, röntgenhoitajia, sairaanhoitajia,
suuhygienistejä, terveydenhoitajia, toimintaterapeutteja ja ylihoitajia. Tehy on
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.

www.tehy.fi | www.facebook.com/tehy.fi | www.twitter.com/tehy_ry

WELCOME TO TERHO!

Terho Ry is the student organization for students of Department of Health and Social Management
and the Department of Nursing Science, students of Health Promotion and MDP in Public Health at
the Kuopio campus of UEF. We organize own events (such as parties, sitsit, sport events,
restaurant evenings…) and work for promotion of interests. Together with the nutrition student’s
organization Retikka Ry, we have twice a week sport booking in Studentia. We have our own
member discounts with our partners, and our members are free to hang out in our “club house”
Terhoroom in Canthia and drink coffee.
All the international students studying in mentioned Departments or programmes are welcome to
Terho, including exchange students. At the moment, majority of our members are Finnish but we
would like to have a more international student organization. You can join by paying the
membership fee to our account. The fee is 30€ and it is paid only once during the study time in
UEF.

Receiver: Terho ry
IBAN: FI45 4600 0010 6392 56 Säästöpankki
Message: Your name, home city in Finland, study programme in UEF and your e-mail address

More info: https://terhory.fi/
Email: terhonhallitus@lists.uef.fi
Instagram @terhory
Facebook: TERHO ry

